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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  .آزاد ل

 ٢٠١٢دوم فبروری 

 

 ھای مقدس آسمانی کتاب

 چھار کتاب
 

 بخش چھارم

 رقم دوازده بدين وباشد  يت میيسو سوم ع نسلۀداختای است که ساخته و پر نيز افسانه عيسی ۀواريون دوازده گانح

  عھد قديم  با عھد جديد باشدۀی اسرائيل  و ارتباط دھند طايفه ا دوازدهۀن گرديده که نشانيمنظور تعي

ک از انجيل ھا طرح نشده است و  القدس در ھيچ يو روح) خدا و عيسی(کيب پدر و پسر  تثليث مسيح يعنی ترۀسألم

ليک  معتقدات اصولی سران کليسای کاتوءثليث تا قرن پنج ميالدی جز تۀ مسألند کهبسياری از محققين به اين نظر ا

او به خدائی قتی که  کشيده شد تا واز زمانی که عيسی به صليب) ديکسيونر فلسفی( ولتر در ۀه گفتب.  استنبوده

وران به خدايان در تمپرامدت درست بر الگوی تبديل اين ا خدا درصله بود و اين تبديل بشر بهشناخته شد سه قرن فا

جای  ماليک قی بر تر از ديگران شناخته شد بعد ما فوقدر آغاز عيسی فقط مخلو. ت فوری روم انجام گرتامپرا

است و سر انجام خودش خدای دوم اعالم  راوش خدا دانسته شد که پيش از خلقت کائنات وجود داشتهتگرفت بعداً 

   )شد

 :گويد  می١٧١ نسا آيت ۀکند در سور را رد می دانند که قرآن  آن ا میزند خد فردر جھان مسيحيت عيسی را

: ويد گ چنين می٣١-٣٠ يات توبه  آۀ سوردر) زندی باشدکه وی را فر خداوند خدای يکتاست و منزه است از آن(

نند که پيش ک اينان ھمان را بازگو می.  گفتند مسيح فرزند خداست سايانن گفتند عزيز فرزند خدا است و تريھوديا(

جالب اين است که ھويت اين عزيز معلوم ) دو چنين دروغ می بندنده  که ب خدا بکشدشان.از آن کافران گفته بودند 

باشد اما او ھم ھيچ گاه دعوا نکرده که فرزند خدا  اند که منظور ھمان عزرا پيامبر تورات می نيست محققين گفته

 مگر آيا اين قابل ؟!ف خدا ست گويند آيت قرآن حر ن آيت است و میيادر) خدا بکشدشان(تر نفرين  است  و جالب

  ؟؟!!قبول است که خدای اسالم در قرآن چنين چيزی بگويد

ھای اساطيری اقتباس شده است   توان  لشکر کشی ھای ماليک را که از تورات  و افسانه در انجيل ھا مثل قرآن می
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 گفته شده است که در خطاب به ست گيری او توسط سر بازان رومیمود در انجيل از قول عيسی در موقع دمشاھده ن

  :گو يد ست میيکی از حواريون خود که در صدد دفاع از او بر آمده ا

وازده فوج از مالئکه را به کمک من بفرستد  از دتوانم از پدر آسمانی ام بخواھم بيش دانی که من می  مگر نمی«

   -۵٣متی باب بيست و ششم  -  »س چگونه تحقق يابد ؟قد کتاب ماما در آن صورت پيشگوئی ھای

 ھا وعده می ستد و به آنر ملک را به ياری مسلمانان می فر آمده است که خداوند در جنگ احد سه ھزا در قرآن نيز

 ١٢۵ آل عمران آيت -دھد که اگر بردبار باشند پنجھزار تن ديگر از ماليکه را نيز به کمک آنان خواھد فر ستاد

کمک مسلمين ه  کافی نبوده تا خداوند ھمه را يک بار بۀشود  در آن زمان عساکر خداوند يا ماليک به انداز میفکر (

 جنگی خلق شود چون خداوند گفته اگر بردبار ۀکشيده تا چند ھزار ماليک ستد و شايد ھم مدتی طول میدر جنگ بفر

 ؟؟!!)به کسانی که در حال جنگ بودند( باشيد 

 بھشت و جھنم جبر و - معاد يا قيامت - معجزات پيامبران –بوط به خلقت ب آسمانی موضوعاتی مرين سه کتاادر 

. فتداگانه به تحليل مختصر خواھيم گرھای ج ھا را در بخش اختيار يا تقدير و امثالھم موجود است که قسمتی از آن

 حقوق مثال.  زن خواھيم خواند ۀط در باراما به اجمال  نظر اين اديان آسمانی را پيرامون موضوع مھم و حياتی  فق

  زنھا چيست ؟؟ 

سازد زيرا که مرد از  جالل مرد را منعکس می اما زن مرد جال ل خدا را منعکس ميسازد: ( يد گو عيسو يت می

. خاطر زن آفر يده نشد بلکه زن برای مرد خلق گرديده ود آمد مرد ب مرد به وجزن زاده نشد بلکه زن بود که از

ته است که زن با سر يا شايسآ. مان مرد استھت زن بايد ھنگام دعا سرش را بپوشاند تا نشان دھد که تحت فرج بدين

سر ھر مرد مسيح است و سر مسيح خداست ولی سر ھر زن شوھر يد که ھنه در پيش خداوند دعا کند ؟ بدانبر

نتيان فصل  اول قرۀرسال -) .است ختهر بر ھنه دعا کند سر خود را يعنی شوھرش را رسوا سازنی که با س. ستاو

 ۀرسال.( کنيد   خود اطاعت کنيد که از خداوند  اطاعت میای زنھا طوری از شوھران(و ھم .   …- ١٣- ٣يازدھم 

عليم دھد يا بر مردان  تزن اجازه ندارد که(خوانيم که  و باز ھم می) ٢٢ه افسيان فصل پنجم پائولوس رسول ب

و آدم نبود که فريب خورد بلکه زن فريب .  آفريده شد و بعد حوا ت باشند زيرا اول آدمزنان بايد ساک. حکومت کند 

 -١۴-١٢ئوس فصل دوم اول پولس رسول به تيمو تاۀ رسال-خورد و قانون خدا را شکست 

مين  چھاريح مختصرحال می پر دازيم به تشر. يت در مورد حقوق زن  يک مورد از انجيل و عيسوۀاين بود خالص

گرچه . شود  روز ھم نا آگاھانه و غير ارادی به اين قشر افزوده میه ليون ھا پيرو داشته و روز بي آسمانی که مکتاب

 نوشتن و ام اما  در مواردی مرتبط  صحبت داشته»بر رسی مختصر قر آن«ر عنوان ام زي ھای قبلی من در نوشته

ی نخواھد بود تا فھميده شود اين قرآن بالی از دلچس آن خۀتحليل بعضی از  احکام قرآن اگر تکراری نباشد  مطالع

  دھد ؟؟ دام راه سوق میک؟ و بشريت را به يد؟گو چی می

 

  :قر آن 

رف محمد چھارمين و آخرين کتاب آسمانی و که از  طعنی خواندن مشتق شده و اين کتاب ي »قرء« ۀاصال از کلم

 کلمه  ٧٧٩٣۴ قولیه  کلمه و ب٧٧۶٣٩  وت آي۶٢٣۶ سوره و  ١١۴  است دارایحساب آمدهه ھا ب کاملترين آن

 سالی که محمد در ١٣مکه در  آن در ۀسور ٨٨ . باشد   حرف می٣٢٣۶٢١ حرف و يا به قولی ديگر٣٢٣٠١۵و

د چون محمد از ابتدای بعثت تا ھجرت  در نباش ھای مکی معروف می  سورهنامه مکه اقامت داشت تدوين شده  و ب
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فت بلکه قبايل ديگر اعراب باديه  خود قرار نگرۀاسی بود نه تنھا مورد حمايت قوم و قبيلمکه فاقد قدرت نظامی و سي

ھا   آن سورهۀفت  در چنين حالتی محمد اجبارا در ھمرار گرنشين توجھی به حال او نداشتند و مورد استھزای مردم ق

ز فرار  اما بعد ات داشت  و صبر و حو صله و غيره اعمال مسالمت آميز صحب، حقوق مساوی،  صلح،از برادری

   کشتار يھوديان و غيره مردم  را امر می  قرآن کهۀ سور٢۶به مدينه و شروع حمالت به کاروانھای تجارتی نزول 

 در مدينه تدوين يافت که قسمتی از شرح نزول آيات ،نمود حبت میکرد از خشن بودن اسالم  و از قھر و غضب ص

شيف قبال تحرير يافته ودر آر» غزوات محمد «ر بخش  يارانش   دمعنوی محمد وچپاولگری و استفاده ھای مادی و 

کی  پيامبر  محمد و اسالم  را درآيات مۀطور خالصه بايد بنويسم که چھره  آزادگان موجود است و بھمين پورتال

ر و  قدرت طلب ستمگ،ھبی سلطان مذھای مدنی يک  صلح طلب و آزاده و در سوره، خير خواه، ناصح،صلح

شکل کلی و ه  زندگی بشر بۀسلمين تنظيم کنندزعم مه و بايد متذگر شد که اين قرآن که  ب توان ديد انتقامجو می

 .حکام و خالصه اصول دين اسالم شباھت تام با دين يھود دارد ا،ھا  سورهباشد در تر تيب تمامی می

 »المص« بقره وۀر ابتدای سور د» الم«ثل ھا حرف و يا چند حرف مرموز نوشته شده م ر ابتدای بعضی از سورهد

 ای در تفسير حروف مذکور باشد که مھدی الھی قمشه  مريم و غيره میۀسور ابتدای  در»کھيعض«در آل عمران 

  :نويسد  طالبی  میم

اين حروف اسراری است « :نويسد  در بعضی موارد ديگر می و» او ست اسرار اين حروف نزد خدا و رسول«

نه اين دالالن دين و نوکران شيخک ھای عرب تا ست ھيچ مفھومی نداشته باشد ؟؟ ور  وممکن ا»سولميان خدا و ر

  *  آنھا بتراشند ؟؟؟ۀحال سعی نموده اند يک چيزی گفتنی در بار

 مقرب از طرف خدا به محمد وحی شده است و ۀئيل  يکی از ماليکآن توسط جبرمسلمانان عقيده دارند که قر

ز بيت المعمور ح محفوظ به بيت المعمور ارسال  و بعداً در  او قات جداگانه اآن اول از لوگروھی عقيده دارند که قر

ھنمای بشر ظھور نموده  پيامبر برای ر١٢۴٠٠٠ھای اسالم  بر طبق نوشته. ئيل نازل شده است به محمد توسط  جبر

 شش ۀ عالوهتر اند ب  کم اھميتۀ پيامبر که دارای درج٢٢از  آن قر. ی آن آدم و آخرين آن محمد است اند که اول

 ، ھود،ادريس« که عبارت اند از   ذکر نموده است» عيسی  و محمد، موسی، ابراھيم، نوح،آدم«پيامبر اصلی 

 ، اليجاه، الياس،سليمان، وود دا، يحيی،کر ياز ، شعيب، ھارون، لوط،سفيو ، يعقوب، اسحق، اسماعيل،صالح

،  و اسامی آدم -رزند فليپ مقدونی ف اسکندر کبير- و ذوالقر نين- عوبدياء-ذوالکيف،  لقمان، عزرا، س يو ن،ايوب

  .ت شده استبه در قرآن ذکرنوح و ابراھيم ھفتاد مر

 يحيی و ،کر ياز«يامبر نام سه پ. اند  عرب بوده» شعيب صالح و،ھود« پيامبران ذکر شده در قرآن سه ۀ از جمل

  ، ابراھيم،نوح«قرآن از چھار پيامبر . رات گر فته شده استو که در انجيل ذکر شده و نام ساير پيامبران از ت»عيسی

 قرآن نام ۀ سور١١۴ سوره از ٣۴برد و در  نام پيامبرانی که با خدا ميثاق بسته اند نام میه  ب»موسی و عيسی 

 داستانھای آدم و ،ينش جھاندھد از قبيل چگونگی آفر  قرآن را داستانھا تشکيل میۀقسمت عمد. موسی ذکر شده است

ان و غيره که ھمه تکرار مطالب سليم،  موسی،نسيو ، ايوب،سفيو ، يعقوب،اسحق،  لو ط،ابراھيم،  نوح ،حوا

. ده است قرآن يعنی يک سوم قرآن ذکر و تکرار شۀ سور٣٣عون در ات است مخصوصاً داستان موسی و فررتو

تورات  از طرف خدا به موسی . يد که چھار کتاب آسمانی از طرف خدا برای چھار پيامبر آمده  است گو آن میقر

دن  ھر چھار کتاب را  آسمانی بوقرآن اصالت و. نجيل به عيسی و قرآن به محمد نازل شده است زبور به داوود ا

و اين در حاليست . داند   واقعيت مطلق میۀ بر دارندبلی و در قھای آسمانی ئيد و قرآن را رو شنگر ابھامات کتابأت

و  داند ھا شرط اسالميت می دارد و ايمان د اشتن مسلمان را بر آن کتاب ئيد میأھا را ت که قرآن آن اديان و کتاب
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 ،ی خدا استھای شان ھم گفتار ووح يان وقتی آسمانی بودند و کتابوجود می آيد که آن اده ين مورد باسؤالی که در  

چرا دچار آن ھمه نواقص و خالء ھای اجتماعی و انسانی است ؟؟ بايد حد اقل فقط حد اقل شکل اخالقی و انسانی 

اوند باز زحمت کشيده  و کاملتر از آن را برای بشريت بفرستد ؟؟؟ شد تا خد کمتر ضرورت پبدا می داشت و می

ھای مقدس  عھد قديم و عصر  د که نواقص تورات و يا کتابخواني شاه میشما در کجای کتاب زبور داوود پادمگر 

  !! ؟؟؟ يکی لطفاً پيش آيد و توضيح دھد!!!جديد را اصالح نموده باشد؟؟؟ و يا انجيل و يا قرآن 

. باشد  مبادی آن میۀدھند محتويات و بنيان اصلی قرآن  که تشکيل تجسس در مورد دازيم به يک سلسلهحال می پر

ه فقط کاپی  جديد مطرح نداشتۀ دين اسالم ھيچ نوع تازه آوری و عقيد» اسالم ۀعربستان گھوار«اب کت ۀ نوشتنظر به

ھای  ستاره( جن از شھاب ھای ثاقبی ۀ سور٩آيت : باشد  مثالً  يان قبل از محمد میھای اد و تکرار  متن کتاب

 نجم و ۀ سور١شود و خداوند در آيت  تاب میاجنه از طرف ماليکه بر شياطين پرکند که به  صحبت می) دار دنباله

الم  اسخورد که ھمه از موھومات خرافی قبايل عرب که قبل از  واقعه به ستارگان قسم میۀ سور٧۶ و ٧۵آيات 

 کعبه بوده ۀاز محمد نام بتی در خانکه قبل ) هللا (وجود داشته  و در  قرآن آورده شده  و ھمچنان طواف خانه کعبه

 پر تاب سنگ ،  احرام،مراسم حج مثل کوتاه نمودن مو، ه محمد بودت حجراالسود که قبل اززيار. ، بوده استاست

 طالق فوری ،یدگبر ، زوجات تعدد،سفند و سعی بين صفا و مروهقر بانی نمودن گو ،"ی جمرهرم" به شيطان

ھای اعراب و  مينستان سر زمال و عقايد بت پرداشتی از اعھا بر  اينۀيفات نظافت ختنه نمودن ھمتشر  ،زنان

 خصوصيات ، بھشت، پل صراط،ينش کائناتو ھمچنان منشاء آفر ب يافته استآن باز تاباشد که در قر ھا می يھودی

 .فته شده استن زدائی  از اصول مذھبی زرتشت گر و ج  تئوری جن و انواع آن حوری ھای بھشت،بھشت

  :  اقتباس شده است»دتورات و تلمو«يھود ھب بودا و ھمچنان موارد ذيل از دين استعمال تسبيح از مذ

. ربی  عبری استند نه عاين کلمات ھمه. قان فر »معلمان« احبار ، خاخام- جھنم،عدن ، تورات» کشتی نوح« تابوت 

 نماز و او قات آن و ، يا جوج و ماجوج،يامت عاليم روز ق، روز قيامت، ھفت بھشت و ھفت جھنم، معاد،وحدت خدا

 ھمچنان  سن بلوغ وءهللا، موارد استعمال  انشا،»با آب يا خاک«وط به زنان ب ھای مر غسل،آناری زچگونگی بر ک

،  ابراھيم، يو سف،ق و اسماعيلاسح ا، نوح و طو فان نوح، قابيل، که در قرآن ذکر شده مثل آدمیھا و قصص فسانها

 از تلمود و مخصو صا سليمان ھمه گوليات،  تا لوت، شعيب،ربوط به ھارون داستانھای م موسی و،عونفر ،نمرود

  .گر فته شده است بر 

احترام به . ئيل از انجيل يحيی و جبر ،کريا زعبارت اند از: نام ھا و مسايلی که از دين مسيح اقتباس شده است 

 است و  حبشیۀ که يک کلم»حواريون«يم باکره و مر ،لوب شدن وی مسيح و افکار مص عيسی،مقامات مذھبی

 ،»اصحاب کھف«مانند داستان ھفت خوابنده  مسيحی  داستانھای،بوط به تثليثعقايد مر ،دھد  را می»پاکان«عنی م

  .قه به عنوان يکی از اصول مھم عبادتدادن صد ،يکماھه ۀ روز،نيناسکندر ذوالقر

ن  امور زندگی مردم عادی باشد بايد گفت که قرآۀن کنندي تسلسل موضوعات و احکام مشخص که تعيۀاما در بار

 روم ۀخوانيد و در سور می  راجع به مسجد»جن« ۀدارای ھيچ نوع نظم منطقی  و يا فلسفی نيست مثالً شما در سور

خوانيد و از زنده کردن مرده ھا در روز   احکام نماز میۀشود در پايان شما در  بار ميان شروع میکه با جنگ با رو

 را دارد و اين »زنبور عسل« که مفھوم »نحل« ۀان در سورشود و ھمچن قيامت و بعد آن از باد و باران گفته می

  .و بس است  از زنبور عسل سخن گفته شده ۶٩ و ۶٨ در   آيات  آيت است فقط دو آيت يعنی١٢٧سوره 

با . ته شده است  زياد سخن گف»هللا«وحشت آفرينی  مه از خرافات و موھومات پر است از ھيبت وآن که ھدر تمام قر

ھمه را برای .. … اسارت زنان و ، طالق، تعدد زوجات،پای قرآن خواھيم ديد که قرآن بردگیسر تا ۀ مطالع
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در قرآن  .ھا جاودانی ميسازد و   اين باور ھا را به نفع مردان در مغز انسانپيشکش قانونی مقدس به مثابۀ  يتبشر

ھا  از آن.. …(اضحا نوشته که  مائده وۀسور ۵در آيت .  به صراحت و کرارا مطرح شده است »خشم خدا«موضوع 

خدای محمد (نويسد   میچنين۶٨ ص١١ده مذھب بزرگ ج« در کتاب »امبر يت«...) …سيد سيد بلکه از من بترنتر

 )جو کرد و  باد و آتش جست،در زلزلهبايد  را  معموالً 

 

 ادامه دارد

 

  :يادداشت

، به اين قلم اجازه می دھد، بايد بيفزايم که آن وم  تا جائی که مطالعات و دقت در معانی آيات بعد از حروف نامفھ- *

يادداشت نموده  باشند که آن بخشھا را نزد خوداعم از قاری ھا و افراد ديگری کلمات می توانند، مخفف اسم کسانی 

ه و به خاطر آن ، فرستادو جھت تدوين کامل قرآن به عثمان خليفۀ سوم مسلمانان که قرآن در زمان وی تدوين گرديد

در آغاز مطلب ارسالی نيز که قسمت فرستاده شده مورد اعتماد بيشتر قرار گيرد، فرستنده مخفف اسم خويش را 

 در غير آن آمدن کلمات نامفھوم در قرآن، نه تنھا با روح قرآن که بر مبنای اعتقادات اسالمی می .بوددرج نموده 

 با نص صريح قرآن که ده ھا بار از آن زير نام کتاب يرت دارد، حتاابايست به خاطر ھدايت مسلمان آمده باشد، مغ

  . و اضح و آشکار يادآوری صورت گرفته در تقابل قرار می گيرد،"روشن"

 AA-AAويراستار بخش مسايل اعتقادی پورتال

 


